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Velkommen til et bredtfavnende  Velkommen til et bredtfavnende  
program for både store og småprogram for både store og små

Anbefalinger fra bibliotekarenAnbefalinger fra bibliotekaren

Mit navn er Emily Melsen Aaskov. Til daglig er jeg litteratur- 
formidler ved Skanderborg Kommunes Biblioteker. 

Personligt glæder jeg mig til at gentage det nye morgen- 
koncept ”Morgenbogsnak”, som jeg for første gang prøvede 
af i september. Her mødtes vi og talte om den fælles glæde ved  
litteratur. Det var ikke blot mig som bibliotekar, der kom med  
anbefalinger, men alle delte ud af deres gode læseoplevelser. 
Det var en rigtig dejlig måde at starten dagen ud på, og jeg glæder mig til 
næste gang. En bog, som jeg også gerne anbefaler, er ”Voksne mennesker”. 

Voksne mennesker 
af Marie Aubert

Med mindre andet er angivet, er alle arrangementer med tilmelding via 
www.bibliotek.skanderborg.dk/arrangementer

Hvad gør man, hvis man er over 40, barnløs og single? Ida overvejer 
at få frosset sine æg ned og glæder sig til at dele nyheden med sin 
familie på en hyttetur i den norske natur. Hvis det da bare ikke lige 
var for lillesøsteren, Marthes, forbistrede gode nyheder... 
”Voksne mennesker” af Marie Aubert beskriver søskendejalousi, 
kærlighed, skammen over at være alene og drømmen om en familie. 
Karaktererne er ikke gode eller onde men meget virkelige og nuan-
cerede i deres følelser og handlinger. Aubert formår med indsigt og 
sans for timing at skabe et knivskarpt billede af den frustrerede Ida, 
hendes familie og egentlig også vores samtid, hvor det biologiske ur 
ofte tikker i takt med omverdenens forventninger. Romanen er kort, 
og siderne vender nærmest sig selv. Bogen kan lånes på biblioteket 
og som lyd- og ebog på eReolen. 



Udstilling: Nordisk Kunst med Ry KunstforeningUdstilling: Nordisk Kunst med Ry Kunstforening
Efter inspiration fra Steen Rytter præsenterer Ry Kunstforening ”Nor-
disk Kunst”. Udstillingen rummer bl.a. værker af maler Agnes Alice 
Kristensen, født i Finland, og maler Valur Norddahl, født på Island, som 
begge har været bosiddende i Ry. Desuden udlåner flere lokale kunst-
nere deres værker med inspiration fra Norge, Island, Færøerne og 
Danmark. Åben i den bemandede tid. Støttet af 100 Sunde Åndehuller. 

RyRy GratisGratis 01 / 11   -   26 / 11    01 / 11   -   26 / 11   

Udstilling: Bodil Helmer TobiesenUdstilling: Bodil Helmer Tobiesen
Maler Bodil Helmer Tobiesen henter sine landskabs- by- og fugle- 
motiver fra arbejde og rejser i Asien og Afrika. Hun foretrækker lang-
sommelige arbejdsprocesser, der kan involvere elementer af  lino- 
leumstryk, aviser, lim og farvepigment. Heri placerer hun spor, som 
danner kompositionen. Når motivet er tørt, lægger hun lag af olie- 
farve, som tilfører det færdige billede en helt særlig stoflighed.

GaltenGalten GratisGratis 01 / 11   -   01 / 01    01 / 11   -   01 / 01   

GaltenGalten GratisGratis 03 / 11 9.00-9.30 03 / 11 9.00-9.30

Morgensang på Galten BibliotekMorgensang på Galten Bibliotek
Vær med til en hyggelig morgenkoncert og få en syngende start på 
dagen. Lokale Theo Hjorth spiller for, når vi sammen synger velkendte 
sange, der er tilpasset årstider, højtider og andre aktualiteter. Denne 
gang skal vi nyde danske sange i forbindelse med Spil Dansk Ugen. 
Så kom forbi, syng med og få en god start på dagen.  
Arrangementet er uden tilmelding.



Dødens Festival i RyDødens Festival i Ry
Som en del af Dødens Festival i Ry kan du i Læsesalen opleve flere arrangementer og udstillinger 
for både store og små i perioden 29/10-6/11. Arrangementerne er uden tilmelding.

Kunstneriske kister Kunstneriske kister 

Lav din egen mindeplatteLav din egen mindeplatte

RyRy GratisGratis 29 / 10 10.00-13.00 29 / 10 10.00-13.00

RyRy GratisGratis 02 / 11 19.00-21.00 02 / 11 19.00-21.00

Fredagscafé: Mød Danmarks yngste bedemandFredagscafé: Mød Danmarks yngste bedemand

RyRy GratisGratis 04 / 11 16.00-17.00 04 / 11 16.00-17.00

Vær med til at minde og hylde de savnede ved at lave din egen 
mindeplatte. Måske du har mistet et familiemedlem, et kæledyr eller 
en bamse? Vi har fundet en masse farvet papir, sakse, lim og tilbehør 
frem samt en masse skabeloner. Aktiviteten hænger sammen med 
Biografens visning af filmen Coco. Støttet af 100 Sunde Åndehuller.

Oplev et par usædvanlige farverige kister, som udstilles hele ugen. 
Onsdag fortæller kunstneren Kirsten Zobbe om kunstprojektet og 
hendes eget forhold til døden, og om hvordan afskeden med nær 
familie har påvirket hendes syn på den sidste del af livet. Biblioteket 
og Ry Kunstforening er værter. Støttet af 100 Sunde Åndehuller.

Maja Plougmann Birch overtog sidste år ”Søhøjlandets Begravelser 
og Blomstergalleri” og blev med sine dengang blot 25 år Danmarks 
yngste bedemand. Hør Maja fortælle om hendes valg af karriere og 
hendes personlige historie, der har haft indflydelse på hendes tilgang 
til branchen. Støttet af 100 Sunde Åndehuller.



Bogbyttedag – for alle  Bogbyttedag – for alle  
Byt, aflever eller forsyn dig med brugte bøger. Bibliotekets Venner 
finder bogvognene frem den første lørdag i hver måned i Foyeren i 
Kulturhuset og giver dig derved mulighed for at bytte brugte bøger til 
andre. Bogbyttedag handler om genbrug og byttehandler; du behøver 
ikke selv medbringe bøger, ligesom du selvfølgelig også gerne må 
nøjes med at aflevere. Arrangementet er uden tilmelding.

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 05 / 11 10.00-12.00 05 / 11 10.00-12.00

De farlige forbrydere: Foredrag v/ kriminal- De farlige forbrydere: Foredrag v/ kriminal- 
psykolog Charlotte Kappel psykolog Charlotte Kappel 
Er alle mordere psykopater? Er alle psykopater mordere? Med bag-
grund i mange års studier fortæller kriminalpsykolog Charlotte Kappel 
om hvad der skaber en psykopat eller en sociopat, og hvordan man 
kan spotte en. Til foredraget får du mere at vide om psykopati og de 
forskellige typer psykopater, der findes. De er nemlig ikke ens. 

SkanderborgSkanderborg 120 kr.120 kr. 03 / 11 19.00 03 / 11 19.00

Vis din samlingVis din samling
Det her må du bare ikke gå glip af: Nipsenåle, tændstikæsker, aske-
bægere, flaskeskibe og mange andre ting. Kig forbi Rådhusloftet i 
Hørning og oplev et bredt udvalg af lokale samlere, som denne lørdag 
viser dele af deres imponerende samlinger frem og deler de tilknytte-
de historier. Undervejs byder Rådhusloftets arrangementsgruppe på 
kaffe. Udstillingen er ganske gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

HørningHørning GratisGratis 05 / 11 13.00-16.00 05 / 11 13.00-16.00



Booktalk: Årets bøger Booktalk: Årets bøger 
Velkommen til fire aftener, hvor bibliotekarerne intro-
ducerer dig for nye bøger, der er udgivet, læst og nydt i 
det forgangne år.  

Årets Booktalkere læser i forskellige genrer og stilarter. 
De har hver deres indgangsvinkel til litteraturen, så der 
er gode chancer for, at der præsenteres litteratur lige til 
din smag også.  

Bibliotekarerne deler ud af deres personlige oplevelser 
med bøgerne, viden om forfatterne og perspektiverer til 
andre bøger med samme tematik.  

Mød op til en hyggelig aften, hvor der serveres kaffe, te 
og søde sager, og bliv inspireret til din næste læseople-
velse.

Årets Booktalkere er: Jarl, Karina, Jens og Randi.

RyRy 25 kr.25 kr. 28 / 11 19.00-21.00 28 / 11 19.00-21.00

GaltenGalten 25 kr.25 kr. 21 / 11 19.00-21.00 21 / 11 19.00-21.00

HørningHørning 25 kr.25 kr. 14 / 11 19.00-21.00 14 / 11 19.00-21.00

SkanderborgSkanderborg 25 kr.25 kr. 07 / 11 19.00-21.00 07 / 11 19.00-21.00



Baby & Barsel: BabyrytmikBaby & Barsel: Babyrytmik
Det er med stor glæde, at vi til denne omgang Baby & Barsel kan byde Maria Korsholm Larsen fra 
IVRIG velkommen til en hyggelig omgang babyrytmik. Med nærvær, sang og bløde rekvisitter skaber 
vi sammen en musikalsk oplevelse. Her vil babys sanser stimuleres, samtidig med at du som for-
ælder skaber meningsfuld kontakt til dit barn. Undervejs vil Maria Korsholm levere fif og idéer til, 
hvordan du kan synge og bevæge dig med baby derhjemme. 

Det kræver ingen særlige forudsætninger at være med - kun at man har lyst til at give sit barn en dej-
lig musikalsk oplevelse og være med i et fællesskab med andre forældre på barsel. Maria er musiker, 
pædagog og mor til fire, og hun har stor erfaring med at lave musikforløb for børn og forældre. 

Arrangementet er for mødre og/eller fædre på barsel og deres babyer (0-1 år).  
Prisen på 50 kr. er pr. forælder pr. gang.  

GaltenGalten 50 kr.50 kr. 29 / 11 9.30-10.30 29 / 11 9.30-10.30

HørningHørning 50 kr.50 kr. 22 / 11 9.30-10.30 22 / 11 9.30-10.30

RyRy 50 kr.50 kr. 15 / 11 9.30-10.30 15 / 11 9.30-10.30

SkanderborgSkanderborg 50 kr.50 kr. 08 / 11 9.30-10.30 08 / 11 9.30-10.30



Sy-workshop med Stine Højland/ ATTER Sy-workshop med Stine Højland/ ATTER 
Stine Højland er med sin virksomhed, ATTER wear your linen, pas-
sioneret omkring bæredygtig, kreativ tøjproduktion. På dette kursus 
lærer du at sy tøj ud fra ATTER mønstre, som alle giver en bred vifte af 
muligheder. Du vil få mange brugbare fif med hjem og blive klædt godt 
på til at sy tøj selv. Stine Højlands tilgang til syning er åben, kreativ og 
enkel - alle kan være med. 

Anna Grue - en fortælling om hendes forfatterskabAnna Grue - en fortælling om hendes forfatterskab

Glæd dig til at møde forfatteren Anna Grue. Hør hende fortælle om sit 
liv med bøgerne lige fra ”Noget for noget” til det nyeste skud på stam-
men ”Nøglen til mord”. Samtidig får du indsigt i hendes erfaringer med 
forholdet mellem krimi og ikke-krimi, om virkelighed og fantasi, samt 
om skriveblokering og arbejdsglæde.

Anna Grue er forfatter til en lang række romaner, krimier og noveller. 
I bøgerne ”Mysteriet i Genbrugsen” og ”Døden i kurbadet” møder vi 
den kvindelige efterlønner Anne-Maj Mortensen, som midt i hver-
dagen opklarer det ene mord efter det andet – dog uden at læseren 
behøver at få mareridt. 

Romanerne ”Italiens vej” og ”De voksnes rækker” er fyldt med 50’er- 
og 60’er-nostalgi, mens novellerne i ”De andre” samt de enkeltstående 
spændingsromaner ”Noget for noget” og ”Det taler vi ikke om” er 
skarpe samtidsportrætter. Mest kendt er krimiserien om privatdetektiv 
Dan Sommerdahl, der er udgivet i en lang række lande, og har været 
inspiration til TV2-serien Sommerdahl. 

HørningHørning 100 kr.100 kr. 08 / 11 17.00-21.00 08 / 11 17.00-21.00

GaltenGalten 100 kr.100 kr. 10 / 11 19.00-21.00 10 / 11 19.00-21.00



Familiekoncert: Roselil på turFamiliekoncert: Roselil på tur
Glæd jer til et indslag for hele familien med musik for enhver smag, 
der vækker barnet i os alle til live. 

I ”Roselil på tur” er sangene skrevet med inspiration fra interviews 
med børn i forskellige aldre og berører noget, vi alle sammen kender 
til. Vi skal f.eks. synge den sjove og lette sang ”Kukke-lukke-lure”, 
der handler om situationer, hvor vi bliver draget af mobiltelefoner, tv 
og sociale medier i stedet for at være sammen i nuet.

Annamarie Roselil Søndergaard spiller guitar og synger, mens 
kontrabassisten Jalde Rander bakker legende og rytmisk op om san-
gene. Børnene bliver inddraget musikalsk i showet, hvor de f.eks. 
kan hoppe på regnbuens farver og synge med på de mange skønne 
melodier og sjove tekster.
Efter koncerten har børnene mulighed for at tegne og snakke sam-
men med Annamarie og Jalde. Det kan også være nye idéer til nye 
sange, som kommer ned i Roselils rejsekuffert og som hun vil tage 
videre med på sin rejse.

RyRy 50 kr.50 kr. 12 / 11 10.30-11.15 12 / 11 10.30-11.15

BØRNEBIFFENBØRNEBIFFEN
Se kortfilm med de yngste - direkte fra sofaen
Børnebiffen.dk er en skræddersyet udgave af filmstriben, hvor indholdet  
henvender sig til 3-7-årige. På Børnebiffen.dk finder du ca. 400 film som  
er udvalgt, og præsentationen er skræddersyet til aldersgrupperne. 

Du finder Børnebiffen på børnebiffen.dk. 

Se mere på bibliotek.skanderborg.dk/netmedierSe mere på bibliotek.skanderborg.dk/netmedier



Ét liv. Én tid. Ét menneske  Ét liv. Én tid. Ét menneske  
– Foredrag v/ Morten Albæk– Foredrag v/ Morten Albæk

Mange af os har haft stress, angst eller depression tæt på livet. 
Men hvordan kan det lade sig gøre, at vi ,som et af verdens rigeste 
og lykkeligste folkeslag, kan være så hårdt ramt på vores mentale 
velbefindende? 

I foredraget gør Morten Albæk op med begrebet “Work-Life-Ba-
lance” og forestillingen om, at adskillelsen mellem arbejde og 
fritid kan løse problemet. Det er en illusion, at livet kan deles op i 
et arbejdsliv og privatliv, og det er en sproglig manipulation, som 
fastholder os i en sump af meningsløshed, der i sidste ende gør os 
syge. 
Hvordan vi redder os ud af dette eksistentielle morads, giver Mor-
ten Albæk flere bud på, men først og fremmest handler det om, at 
kende forskel på tilfredshed, lykke og mening – og sætte sidst-
nævnte i centrum for tilværelsen. For det handler i sidste ende ikke 
om at blive tilfredse eller lykkelige men om at skabe et menings-
fuldt liv med familie, venner og kolleger.

Fagre nye genetiske verden – Livestream fra  Fagre nye genetiske verden – Livestream fra  
Aarhus UniversitetAarhus Universitet
Hvem ville have troet at bakterier siden tidernes morgen har gemt på 
nøglen til en af genetikkens største revolutioner? Tag med på en rejse 
ind i DNA-verdenen og vores fælles genetiske fremtid når profes-
sor, og medlem af Det Etiske Råd, Jacob Giehm Mikkelsen deler sin 
begejstring og bekymring for den fagre nye genetiske verden.

HørningHørning GratisGratis 15 / 11 19.00 15 / 11 19.00

SkanderborgSkanderborg 150 kr.150 kr. 14 / 11 19.00  14 / 11 19.00 



Koncertforedrag: Bent Fabricius-BjerreKoncertforedrag: Bent Fabricius-Bjerre

Oplev en hyggelig koncert, hvor der bliver plads til både det muntre, 
inderlige, skøre og smukke.

Bent Fabricius-Bjerre er et navn, som er svært at komme udenom, når 
man taler om dansk musik. I løbet af sit liv komponerede han et hav 
af melodier, som er kendt og elsket. Fra det inderlige og melankolske, 
til det muntre og festlige komponerede Bent Fabricius-Bjerre musik 
til stort set alle anledninger og stemninger, man kunne befinde sig i. 
Fællestrækket har dog altid været, at Bent var en del af musikken.

Langeland Trio dykker ned i både musikken og historien om Bent Fa-
bricius Bjerre, hvor der bliver mulighed for et genhør med de største 
hits samt plads til noget af det mindre kendte. Der vil mellem sangene 
blive fortalt om både musikken og Bent Fabricius-Bjerres liv. For det 
er ikke blot melodierne, der er interessante og fængende. Han levede 
et spændende liv, der gav ham titler som blandt andet jazzmusiker, 
kapelmester, forretningsmand og tv-vært.

RyRy 50 kr.50 kr. 17 / 11 19.00-21.00 17 / 11 19.00-21.00

Bibliotekernes website om litteratur
På litteratursiden.dk kan du finde inspiration til gode læseoplevelser,  forfatterinformationer, 
anbefalinger af ny skønlitteratur, analyser, temaartikler, tendenser og debatter om litteratur.

Se mere på bibliotek.skanderborg.dk/netmedierSe mere på bibliotek.skanderborg.dk/netmedier



Sy bæredygtige boomerangposer – og lav en til julegaveSy bæredygtige boomerangposer – og lav en til julegave

Med bibliotekernes ”Boomerangposer” er vi en del af et internationalt fællesskab, som arbejder 
aktivt for at erstatte plastikposer med muleposer syet i genbrugsstof. 

Navnet ”Boomerangposer” refererer nemlig til den tanke, at du som biblioteksbruger kan låne 
en pose og lægge den tilbage efter brug. Derudover er det stof, som de mange frivillige har syet 
boomerangposerne i, alt sammen genbrugsstof med en fortid som tøj, dug, sengetøj eller noget 
helt fjerde. På den måde får ressourcerne fornyet anvendelighed. 

Og vi er rigtig glade for, at I har taget så godt imod tiltaget. For vores boomerangposer er så kæm-
pe en succes, at flere af vores stativer råber på flere poser til at bære bøger hjem i. Derfor har vi 
et godt tilbud til jer: Kom og giv en hånd med at sy boomerangposer - og som bonus kan du sy en 
specialdesignet pose (med eller uden boomerang-mærke) til en julegave eller til eget brug.

Vi har et par symaskiner til låns på dagen. Har du en maskine, som du kan tage med, vil det være 
en stor hjælp, ligesom vi også gerne tager imod alle former for genanvendeligt bomuldsstof.
Det er gratis at deltage og der er kaffe på kanden.

Galten + Hørning + RyGalten + Hørning + Ry GratisGratis 26 / 11 10.00-13.00 26 / 11 10.00-13.00

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 19 / 11 10.00-13.00 19 / 11 10.00-13.00



Julepynt i crepepapirJulepynt i crepepapir

Hjemmelavet julepynt er virkelig et hit. Og nu får du muligheden for 
selv at prøve kræfter med at lave det mest fantastiske pynt i crepe- 
papir. På Biblioteket har vi fundet crepepapir, lim, glimmer og tuscher 
frem og inviterer til en hyggelig workshop. Om det skal være gran-
kogler, juletræer eller julestjerner, der skal pynte hos dig i december, 
vælger du selv. Workshoppen henvender sig til alle fra 8 år og opefter. 

GaltenGalten 50 kr.50 kr. 19 / 11 10.00-13.00 19 / 11 10.00-13.00

Sara Blædel – et miniforedragSara Blædel – et miniforedrag

Mød Sara Blædel, Danmarks krimidronning nr. 1, og hør et minifore-
drag om ”Elins død”.

Serien om Louise Rick har siden udgivelsen af første bind i 2004 taget 
læserne med storm. Nu er Sara Blædel aktuel med 12. bind i serien, 
når ”Elins død” udkommer den 2. november.

”Elins død” har en helt særlig forbindelse til Skanderborg, da store 
dele foregår netop her. Vi skal ikke afsløre for meget (ingen plot 
spoiling!), men vi kan roligt sige, at lokale borgere vil kunne genkende 
mange lokationer – ikke mindst Kulturhuset.

”Elins død” er en historie om, hvor langt man vil gå for at passe på 
det, man holder af. En historie om at placere skyld og ansvar, og om 
at svigte og tilgive.

Bog & Idé Skanderborg sælger bogen til arrangementet, og efter 
foredraget vil der være mulighed for at få signeret bøger.

SkanderborgSkanderborg 50 kr.50 kr. 21 / 11 19.00-19.45 21 / 11 19.00-19.45
Foto:  Les Kaner



Datalogien i din lomme - Livestream fra Aarhus Datalogien i din lomme - Livestream fra Aarhus 
UniversitetUniversitet
Smarte algoritmer, kunstig intelligens og nyskabende brugergrænse-
flader har revolutioneret vores hverdag. Til foredraget dykker vi ned i 
din lomme og hører om vejen fra computere så store som gymnastik-
sale til små håndholdte smartphones, som har millioner gange mere 
regnekraft end rumfærgen der bragte de første mennesker til månen.

Bliv glad og frisk med morgensang Bliv glad og frisk med morgensang 
Få en syngende start på dagen, når vi sammen skaber en hyggelig 
morgenkoncert i Kulturhusets Nedre Foyer. 
Bibliotekschef og jazzpianist Jens-Ole Winther spiller for, og sangvalg 
er tilpasset årstider, højtider og andre passende sammenhænge, hvor  
alle kan være med. Arrangeres i samarbejde med Kulturhuset Skan-
derborg. Arrangementet er uden tilmelding.

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 24 / 11 8.00 24 / 11 8.00

HørningHørning GratisGratis 22 / 11 19.00    22 / 11 19.00   

Bosnien-Hercegovina ved skillevejen 30 år efter Bosnien-Hercegovina ved skillevejen 30 år efter 
selvstændighedenselvstændigheden
Vær med på deltagerrækken, når Balkanekspert Zlatko Jovanovic, 
ph.d. i jugoslavisk historie og analytiker i Oplysningsforbundet DEO, 
holder dette spændende foredrag om Bosnien-Hercegovinas aktuelle 
situation og de reelle muligheder for at opnå EU-kandidatlandstatus. 
Zlatko Jovanovic er en dedikeret underviser, forsker og skribent.

SkanderborgSkanderborg 145 kr.145 kr. 24 / 11 19.00 24 / 11 19.00



Broder historien om Øm KlosterBroder historien om Øm Kloster
Vær med til at sætte dit præg på en broderet frise, når Øm Kloster 
Museum denne fredag byder indenfor til en broderieftermiddag på 
Ry Bibliotek. Her skal vi sammen skabe dele af en broderet historisk 
frise, som til sidst vil blive offentliggjort på museet. Museet står for at 
have tråd, stof, nåle og det historiske sy-forlæg klar, så det eneste du 
skal medbringe er dig selv. Arrangementet er uden tilmelding.

Fredagscafé: Vejen til ØmFredagscafé: Vejen til Øm
Hør museumsinspektør Lene Mollerup fortælle den fascinerende hi-
storie om, hvordan munke i foråret 1172 slog sig ned i Øm for at bygge 
deres kloster. Vejen til Øm var brolagt med vanskeligheder for mun-
kene, som måtte gruelig meget igennem i de syv år, de var undervejs. 
Mød op til en spændende time, en varm kop kaffe og en god start på 
weekenden. Uden tilmelding. Støttet af 100 Sunde Åndehuller.

RyRy GratisGratis 25 / 11 16.00-17.00 25 / 11 16.00-17.00

RyRy GratisGratis 25 / 11 14.00-17.00    25 / 11 14.00-17.00   

Fredagscafé: Tag med til SydafrikaFredagscafé: Tag med til Sydafrika
Du kan godt glæde dig til denne fredagscafé, hvor bibliotekar Jens 
Rasmussen lægger vejen forbi Galten Bibliotek og fortæller om sin 
rejse rundt i Sydafrika med familien. Han deler rundhåndet ud af sin 
viden om landets attraktioner, det fantastiske møde med sydafrika-
nerne samt tips og funfacts. Det er uden tilmelding, så mød op til en 
spændende time, en kop kaffe og en god start på weekenden.

GaltenGalten GratisGratis 25 / 11 16.00-17.00 25 / 11 16.00-17.00



Morgensang på Galten BibliotekMorgensang på Galten Bibliotek
Vær med til en hyggelig morgenkoncert og få en syngende start på 
dagen. Lokale Theo Hjorth spiller for, når vi sammen synger velkend-
te sange, der er tilpasset årstider, højtider og andre aktualiteter. Vi 
skyder julemåneden i gang ved at synge julesange 1. december. 
Kom forbi, syng med og få en god start på dagen.  
Arrangementet er uden tilmelding.

GaltenGalten GratisGratis 01 / 12 9.00-9.30 01 / 12 9.00-9.30

RyRy 25 kr.25 kr. 29 / 11 19.00-20.30    29 / 11 19.00-20.30   

RyRy GratisGratis 01 / 12 9.00-10.00 01 / 12 9.00-10.00

Fejring af Dansk Teater 300 år Fejring af Dansk Teater 300 år 
Vær med, når dramatiker Johanne Petrine Reynberg læser op af nye-
re, dansk dramatik og fortæller om dramaturgi og dramatisk historie-
fortælling. Få også vist, hvordan du selv kan tilgå tidligere upubliceret 
dansk dramatik, som hidtil kun har været tilgængeligt fysisk på Det 
Kgl. Bibliotek.  
Arrangementet er en del af fejringen af Dansk Teater 300 år.

MorgenbogsnakMorgenbogsnak
Start dagen godt ud med en hyggelig snak om bøger over en varm 
kop kaffe og kringle. Vi har fundet en stak bøger frem, som vi gerne 
vil anbefale og tage en snak om. Over kaffen vender vi også, hvilke 
bøger I læser lige nu og gerne vil anbefale andre at læse. Kom alene 
eller tag en bekendt med. Det er ganske uforpligtigende.  
Arrangementet er uden tilmelding. Støttet af 100 Åndehuller.

Foto:  Martin Dam



Jule-DIY på bibliotekerne  Jule-DIY på bibliotekerne  
– En familieaktivitet– En familieaktivitet

Alle fire bibliotekerAlle fire biblioteker GratisGratis 01 / 12   -   23 / 12 01 / 12   -   23 / 12

Krea-bordet er dækket op til hyggelig 
jule-DIY.

Tag jer tid til en hyggestund med børne-
ne, når I lægger vejen forbi jeres lokale 
bibliotek i december-dagene. Her har vi 
nemlig dækket krea-bordet op til rigtig 
hyggelig jule-DIY og garanterer, at der 
vil være noget for alle aldre og alle 
færdigheder. 

Vi har nemlig tømt skabe og skuffer 
for fede materialer samt klargør flotte 
og sjove skabeloner så julefreden kan 
sænke sig omkring disse kreative klip-
pe-klistre aktiviteter.  

Aktiviteten henvender sig både til børn
og voksne og har indbygget julestem-
ningsgaranti.



Bog & Film: Munkenes tidBog & Film: Munkenes tid
Hør om livet på Øm Kloster og se en spændende film om klosterlivet. 
Denne fredag skal vi blive meget klogere på livet inden for klosterets 
mure. Vi starter i biografen med efterfølgende kaffe og spændende 
oplæg ved museumsdirektør Lene Mollerup i Læsesalen. Hun fortæl-
ler bl.a. om resultatet af forskeres undersøgelser på skeletter fra Øm 
Kloster. Billetter til dagen købes via Ry Biograf.

God jul, CirkelineGod jul, Cirkeline

Kom og oplev et fantastisk juleeventyr om Cirkeline og hendes muse-
venner, Frederik og Ingolf.

Det er juleaften tidligt om morgenen. Cirkeline sidder i sin tændstik-
æske og kigger ud på stjernerne. Sådan begynder juleeventyret om 
Cirkeline og hendes musevenner, Frederik og Ingolf, som kaster sig ud 
i juleforberedelserne. Gaverne skal pakkes ind, hjerter flettes, og så 
skal der også være plads til at synge og lege. 

Stilen i forestillingen er, som vi kender den fra tegnefilmene, fyldt 
med sprudlende humor, og ledsaget af Hans-Henrik Leys dejlige og 
iørefaldende musik. Forestillingen er endnu en lille perle inden for 
Hanne Hastrups finurlige univers. Cirkelinefiguren er mere populær 
end nogensinde og henvender sig efterhånden til hele tre generationer 
af danskere, fra de yngste til de ældste.  

For børn i alderen 3-9 år samt deres forældre. Både børn og voksne 
skal have billet. 

RyRy 75 kr.75 kr. 02 / 12 13.00 02 / 12 13.00

HørningHørning 50 kr.50 kr. 02 / 12 16.30-17.15 02 / 12 16.30-17.15



For børn og voksne: Lav dit eget julekortFor børn og voksne: Lav dit eget julekort
Den ellers så hjertevarme tradition med julekort ser desværre ud til at 
være i tilbagegang. Det, synes vi, er ærgerligt. Så kom og lav dit eget 
julekort helt fra bunden. Vi stiller inspiration og materialer til rådighed, 
så du kan klippe, klistre, tegne eller blot skrive en hyggelig hilsen. De 
første 50 får et frimærke og kuvert, så julekortet kan sendes på dagen.  
Arrangementet er uden tilmelding. Støttet af 100 Sunde Åndehuller.

Sangaften på RådhusloftetSangaften på Rådhusloftet
Hørning Bibliotek inviterer til sangaften i samarbejde med pianist 
Rasmus Mogensen. Hver sangaften vil blive bygget op omkring et  
bestemt tema, og sangene vil blive en blanding af både nyt og 
gammelt. Rasmus sørger for en sangaften med god energi, humor og 
selvfølgelig historier og sjove anekdoter omkring de valgte sange. 
Selve aftenen vil slutte af med ønskekoncert fra Højskolesangbogen.

HørningHørning GratisGratis 13 / 12 19.30 13 / 12 19.30

RyRy GratisGratis 03 / 12 10.00-13.00    03 / 12 10.00-13.00   

Bliv glad og frisk med morgensang Bliv glad og frisk med morgensang 
Få en syngende start på dagen, når vi sammen skaber en hyggelig 
morgenkoncert i Kulturhusets Nedre Foyer. 
Bibliotekschef og jazzpianist Jens-Ole Winther spiller for, og sangvalg 
er tilpasset årstider, højtider og andre passende sammenhænge, hvor  
alle kan være med. Arrangeres i samarbejde med Kulturhuset Skan-
derborg. Arrangementet er uden tilmelding.

SkanderborgSkanderborg GratisGratis 22 / 12 8.00 22 / 12 8.00



 10 / 01     Sangaften på Rådhusloftet  10 / 01     Sangaften på Rådhusloftet 

 27 / 01     Fredagscafé: Tag med til Japan 27 / 01     Fredagscafé: Tag med til Japan

 26 / 01     Foredrag: Sporskifte - Et liv i verdens brændpunkter 26 / 01     Foredrag: Sporskifte - Et liv i verdens brændpunkter

 07 / 02     Sangaften på Rådhusloftet  07 / 02     Sangaften på Rådhusloftet 

 13 / 02     Børneteater: [pAp]-[kAs] 13 / 02     Børneteater: [pAp]-[kAs]

 23 / 02     Foredrag: Livet på Kongeskibet Dannebrog 23 / 02     Foredrag: Livet på Kongeskibet Dannebrog

 21 / 02     Foredrag: Anne-Grethe Bjarup Riis 21 / 02     Foredrag: Anne-Grethe Bjarup Riis

 25 / 01     Foredrag: Amdi bliver til - ved Rune Skyum-Nielsen og   25 / 01     Foredrag: Amdi bliver til - ved Rune Skyum-Nielsen og  
     Thure Lindhardt      Thure Lindhardt 

GLÆD DIG ALLEREDE NU  GLÆD DIG ALLEREDE NU  
TIL JANUAR OG FEBRUARTIL JANUAR OG FEBRUAR

Læs mere om aktiviteterne på dit lokale bibliotek i Skanderborg Kommune og hold  
dig opdateret på vores Facebookside eller via www.bibliotek.skanderborg.dk.  
Ret til ændringer forbeholdes.


